Favrskov den 8. august 2016
Att: Favrskov Landsbyråd,
Sekretær Anders Bjerggaard

Ansøgning om samarbejde omkring Kunsten ud i Landsbyerne 4
Siden 2008 har Landsbyrådet og Kunstudvalget med stor succes samarbejdet omkring kunst- og
kulturprojektet Kunsten ud i Landsbyerne. Fornyligt har Landsbyrådet modtaget evalueringerne fra
projekterne, og nu er arbejdsgruppen, bestående af Jytte Bording Nielsen fra Landsbyrådet, Troels
Christensen Lund og Lene Fogtmann fra Kunstudvalget og undertegnede projektleder Peter Winding, klar
med et oplæg til projektbeskrivelse for et helt nyt og endnu mere ambitiøst projekt.
Mange elementer er velkendte i dette fjerde projekt, men alligevel adskiller det sig fra de forrige på flere
punkter.
Hidtil har fokus i projektet været på det værk, som kunstneren skulle producere. Dette er naturligvis stadig
vigtigt, men vi ønsker at bygge videre på de erfaringer vi har fra fx Farre, hvor hele landsbyen, børn, unge,
voksne og ældre var i gang med forskellige kunstprojekter gennem hele det år, projektet var i gang. Vi
håber på, at vi på denne måde kan engagere borgerne i de næste to landsbyer ligeså meget, som det var
tilfældet i Farre.
Med et noget større projekt i den enkelte landsby er der brug for noget mere formelle ’kasketter’ til de
personer, der er med i projektgruppen.
Som det fremgår af projektbeskrivelsen, så ønsker vi denne gang at skrue ambitionerne op også i forhold til
samarbejdspartnere. Vi vil naturligvis gerne fortsætte det gode samarbejde med Landsbyrådet, men denne
gang ønsker vi desuden at samarbejde med Statens Kunstfond. Læs venligst mere om det i
projektbeskrivelsen.
Det er vores ønske, at såvel Landsbyrådet som Kunstudvalget læser projektbeskrivelsen igennem og
kommer med konstruktiv kritik og kommentarer, så vi overfor de øvrige samarbejdspartnere står samlet
bag projektet.
Vi ønsker endvidere at ansøge landsbyrådet om kr. 75.000,- til at drive projektet. Dette beløb svarer til det,
vi har søgt og fået til de tidligere projekter.
12. september er der deadline for ansøgning hos Statens Kunstfond, så vi håber, at Landsbyrådet kan give
os en eventuel godkendelse på jeres møde den 8. september.
På arbejdsgruppens vegne
Peter Winding
Projektleder
277 75 277, peter@windings.dk

Projektbeskrivelse

Postadresse:

Udtalelse: Kunsten ud i Landsbyerne

Favrskov Kommune
Borgmestersekretariat og HR

I forbindelse med at projektgruppen bag ”Kunsten ud i Landsbyerne” ønsker at søge
støtte til næste version af kunstprojektet, har Peter Winding rettet henvendelse til undertegnede og bedt mig om at beskrive, hvad ”Kunsten ud i Landsbyerne” har betydet
for Favrskov Kommune.
Nedenfor kommer jeg således med mine betragtninger.
”Kunsten ud i Landsbyerne” har som mål at skabe plads til udvikling af kunst i tæt
samarbejde mellem kunstnere og borgere i Favrskovs landsbyer. Projektet ønsker at
skabe kunstoplevelser, som er tilgængelige for alle borgere - både dem, som går meget op i kunst, og dem, som ikke gør.
Det er netop den inkluderende tilgang og den lokale forankring, som jeg synes, at
”Kunsten ud i Landsbyerne” er lykkedes rigtigt godt med. Den store, lokale opbakning
omkring de projekter, som allerede er blevet afviklet, taler sit tydelige sprog.
Jeg har selv været med ved kunstindvielserne i Røgen, Farre, Lyngå, Skjød, Laurbjerg
og Vejerslev. Her har jeg mærket, hvordan ”Kunsten ud i Landsbyerne” har været med
til at styrke sammenholdet i vores lokalsamfund, og hvordan projektet har skabt nye relationer på kryds og tværs. Det har været utroligt bekræftende at opleve.
Derudover har projektet naturligvis affødt nogle smukke og kreative kunstneriske løsninger, som byerne kan have glæde af mange år ud i fremtiden.
Jeg vil derfor bakke op om, at ”Kunsten ud i Landsbyerne” også i fremtiden får mulighed for at berige vores lokalsamfund med både kunstneriske oplevelser og styrkelse af
det nære fællesskab; elementer, som på hver sin vis understøtter landsbyernes udvikling og tiltrækningskraft.
Med venlig hilsen,
Nils Borring, borgmester
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Kunsten ud i landsbyerne er en serie af kunst- og kulturprojekter drevet af
Favrskov Kunstudvalg. Projekterne har skabt kunst og fælleskaber i foreløbigt
syv landsbyer i Favrskov kommune.
Denne projektbeskrivelse er udarbejdet af formand for Kunstudvalget Troels
Christensen Lund, medlem af Kunstudvalget Lene Fogtmann, medlem af forretningsudvalget i Favrskov Landsbyråd Jytte Bording Nielsen og projektleder
Peter Winding.

Kontakt:
Peter Winding
Projektleder
peter@windings.dk
277 75 277
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Projektbeskrivelse:

Kunsten ud i Landsbyerne 4
Resumé
En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse
til et kunstværk. Værket skal efterfølgende skabes til landsbyens offentlige rum. Ved at
inddrage borgerne i processen, så skaber vi engagement og fællesskaber og vi skaber interesse for og viden omkring kunst. Alt for mange kunstværker er for svært tilgængelige
for de borgere, der bor i de ca. 40 landsbyer, som Favrskov kommune også består af. Derfor ønsker vi at flytte fokus med dette projekt, så kunsten kommer ud til landsbyboerne.
’Kunsten ud i landsbyerne 4’ er et bredt kunst- og kulturprojekt i to af Favrskov kommunes landsbyer. Kommunens Kunstudvalg er projektejer, og sammen med Favrskov
Landsbyråd står vi bag projektet.
Vi har i alle årene haft LAG Favrskov som fast økonomisk samarbejdspartner, men denne
gang ønsker vi at løfte projektet højere op og arbejder derfor på et økonomisk og kunstnerisk/processuelt samarbejde med Statens Kunstfond og private fonde.

Engagerende og borgerinddragende projekter
Kunsten ud i Landsbyerne (forkortet KUIL) er foreløbigt tre forskellige og selvstændige
projekter. Sådan skal det blive ved at være, og hver gang projekterne er løbet af stablen
har vi trukket på erfaringer fra de tidligere projekter. Således skal det også være denne
gang. Vi ønsker nemlig at udvide projektet, så det bliver langt mere brugerdrevet, end
det har været før. Specielt vores erfaringer med sideordnede, borgerstyrede projekter
fra landsbyen Farre ønsker vi at formalisere og dermed inddrage i projektet. Dette vil
selvsagt give en højere grad af engagement i de involverede landsbyer, men det vil også
kræve en meget større arbejdsindsats fra projektlederens side. Derfor prioriterer vi denne
gang kun at arbejde med to landsbyer og ikke tre, som vi gjorde det i KUIL3.
Kunstprojektet Kunsten ud i Landsbyerne
er nærmest blevet en institution i Favrskov
Kommune, ligesom det er blevet kendt
blandt kunstnere i hele landet. Projektet er
lidt anderledes end så mange kunstprojekter, idet det inddrager borgerne i landsbyerne på en autentisk måde. Gennem hele
forløbet er borgerne en del af projektet, og
resultatet bliver, at vi ikke kun producerer et
kunstværk til landsbyen, men at landsbyen
faktisk bliver en anden at bo i efter projektet.
KUIL skal ses som en ramme for udvikling
af fællesskaber i landsbyerne. Kunsten er
katalysatoren, en god grund til at tale, arbejde
og opleve sammen – også med dem, man ikke
kendte i forvejen.
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Formål
Formålet med projektet er at skabe et rum for udvikling af kunstværker i et tæt procesorienteret samarbejde mellem en professionel kunstner og borgerne i landsbyen.
Projekt ‘Kunsten ud i landsbyerne’ skal ses som et bredt kulturprojekt, der som sit fornemmeste sigte har at involvere og inkludere alle borgerne i landsbyen, ikke blot de, der
ser sig selv som kunstinteresserede.
Projektgruppen, som består af 5-6 repræsentanter for borgerforeningen, menighedsrådet,
forsamlingshuset, sportsklubben etc., har det daglige samarbejde med projektlederen og
kunstneren. Det er denne gruppe, der sammen med kunstneren formulerer det tema og
til dels den arbejdsproces, som kunstneren skal arbejde med. Kunstværket – produktet
af samarbejdet – skal efterfølgende
placeres i landsbyens offentlige rum,
”Det var en spændende måde at snakke sammen
enten ude eller inde.
på, for her var et fælles emne, som man skulle
forholde sig til og give udtryk for. Selvfølgelig
Dette er dog kun en del af projektet
kendte vi hinanden i forvejen, men ikke nødvendenne gang, idet vi som sagt ønsker
digvis med kunst som fællesnævner, så der måtte
at skabe flere sideløbende projekter,
hugges en hæl og klippes en tå hist og her.”
hvor borgerne selv skal skabe og
arbejde med kunst.
Inge Bugge, landsbyen Vejerslev

Ejerskab til kunstværket
Det grundlæggende i projektet er landsbyboernes ejerskab til kunstværket/værkerne.
Projektet skal afspejle de sociale forhold, der gør sig gældende i landsbyen. Landsbyboerne skal føle, at kunstværket er deres, at det ikke blot er endnu en ’ting’ der er blevet
stillet op, og som man skal gå udenom. Vi ønsker, at værket involverer landsbyboerne,
både i forberedelsesfasen og mens kunstneren arbejder med værket, men det er også vigtigt for os, at projektet lever videre, når det egentlige projektforløb er slut. Værket kunne
fx være interaktivt, så det til stadighed afspejler hverdagen i landsbyen.

Værket i Skjoldelev består af fire delværker, hvoraf det ene er dette triptykon, udført som serigrafi på glas af
“Fastelavnssoldaterne”. Fotografiet, der ligger til grund for det er taget af kunstneren selv, Carina Zunino.
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Projektet bygger på tre foregående projekter
- nu gennemført i 7 landsbyer
Kunsten ud i Landsbyerne 4 står på skuldrene af de tre foregående projekter, men nu svinger vi os for alvor op
og gør borgerinddragelsen helt central.
Dette projekt bliver derfor væsensforskelligt fra de tre forrige.

kov

SKOV

Pinsemorgenhygge i Skjød
SKJØD: Traditionen tro er der i morgen søndag kl. 10 fælles pinsemorgenkaffe ved Skjød
Gadekær. Man medbringer selv service, kaffe og brød. Bord-bænkesættene på promenaden
sættes sammen til et langt bord, hvor der så hygges.

Bladet foldede sig ud i Lau

krybdyrsudstilling.
14.00-16.00 Skovstien,
Hinnerup N, Byg og
Bo-udstilling.

GUDSTJENESTER

Søndag 27. maj – Pinsedag
Vejerslev Kirke kl. 10.30
Ødum Kirke kl. 11.00
Hadbjerg Kirke kl. 9.30
Hammel Kirke kl. 10.30
Voldby Kirke kl. 9.00
Laurbjerg Kirke kl. 9.30
Sall Kirke kl. 10.45
Houlbjerg Kirke kl. 9.15
Lyngå Kirke kl. 11.00
Skjød Kirke kl. 9.30
Sct. Pauls Kirke kl. 11.00
O. Hadsten Kirke kl. 9.30
Lading Kirke kl. 11.00
Foldby Kirke kl. 9.30
Søften Kirke kl. 11.00
Grundfør Kirke kl. 11.00
Haldum Kirke kl. 11.00
Vitten Kirke kl. 9.30
Rud Kirke kl. 11.00

Mandag 28. maj.
2. pinsedag

Thorsø Kirke kl. 10.30
Hammel Kirke kl. 10.30
Haurum Kirke kl. 10.45
Skjød Kirke kl. 11.00
Lading Kirke kl. 11.00
Foldby Kirke kl. 11.00
Søften Kirke kl. 11.00
Lilleåparken kl. 11.00

Tirsdag 29. maj

Sct. Pauls Kirke kl. 10.30
Voldumcentret kl. 14.30

Inden afsløring af kunstværket var det elevernes tur til at
fremvise deres kunstværker. Lilleåskolens 4. og 5. klassetrin har
nemlig haft et forløb, hvor Jens Munk Clemmensen har inspireret
eleverne til at lave deres egne værker i bl.a. træ og gips.

Af Jan Bjerre Lauridsen
jala@amtsavisen.dk

LAURBJERG: Laurbjerg har
fået et nyt midtpunkt - et gigantisk »blad« af beton, der
er placeret på plænen foran
købmanden.
Kunstværket, der er udført
af billedhugger Jens Munk
Clemmensen, blev præsenteret torsdag aften ved en ceremoni, der blev bakket flot op
af byens borgere.
Borgmester Nils Borring
(S) skulle bogstaveligt talt løfte
sløret for kunstværket, der er
bekostet af projekt »Kunsten
ud i landsbyerne«.
Men snoren knækkede, så
plastic-overtrækket, der dækkede kunstværket, måtte pilles af med håndkraft.
Nils Borring glædede sig i
sin tale over, at kunsten ikke
bare er forbeholdt de større
byer, men også finder vej ud til
landsbyerne. Lyngå, Skjoldelev og Skjød har tidligere været med i projektet, og nu var
det så Laurbjergs tur til at få
et kunstværk forærende - med

støtte fra bl.a. landsbyrådet og
LAG Favrskov.
Borgmesteren glædede
sig også over, at Lilleåskolen
havde grebet muligheden for
et samarbejde med kunstneren, der således havde brugt
en dag sammen med eleverne i 4. og 5. klasse i faget design. Resultatet var en stribe
mini-kunstværker formet i
gips, som blev præsenteret på
skolen inden afsløringen af
kunstværket.
Jes Munk Clemmensen,
der er født og opvokset i Laurbjerg, fortalte, at han en overgang i forløbet blev ramt af
præstationsangst, fordi han
skulle lave et kunstværk til
sin hjemby.
Men han overvandt angsten og fik - i nært samarbejde med en lokal kunstgruppe
- lavet en skitse til det værk,
der torsdag aften blev præsenteret.
For ham symobliserer værket vækst, foryngelse, styrke,
frugtbarhed - alle sammen
vigtige begreber, ikke mindst
i en krisetid, hvor vi er udfor-

Jens Munk Clemmensen præsenterede sit kunstværk - et
gigantisk blad udført i beton, og som nu pryder plænen
foran købmanden. Fotos: Jan Bjerre Lauridsen.

dret af, hvordan vi klarer os i
den globaliserede verden.
Hvad skal kunstværket så
hedde? Det var det store samtaleemne blandt borgerne, ef-

ter at værket var afsløret og
man havde fået et glas køligt
vin og en sandwich.
De fleste hældte vist til titlen »bladet«.

t Nordly

- 200 meter

ANIELSEN

Bump på Kirkevej skal laves om

S
UM!

Af Jan Bjerre Lauridsen

ningsplanter
prydhave,
og drivhus!

HADSTEN: En række nye
bump på Kirkevej i Hadsten
har ikke virket efter hensigten, og nu vil Favrskov Kommune have lavet dem om.
»Vi har konstateret, at de
bump, der er blevet etableret,

jala@amtsavisen.dk

Problemet med de nuværende bump er, at

Men hvem
skal betale?
»Det bliver
en sag mellem
entreprenøren
og rådgiveren.
De har hver
især indvilget i
at slå halv skade og dele reg-

ver eller entreprenør har begået. Og da de har indvilget i
at betale for re-etableringen,
så agter vi ikke at gøre mere
i den sag,« siger Allan Therkelsen, der forventer, at arbejdet med at omlægge bump på
Kirkevej vil blive indledt inden for de nærmeste måneder.
Han oplyser iøvrigt, at der
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nen, blev afviklet
De godt 60 spejdere startede
Før ARLA gjorde
rent bord røde lade i
ved Frijsensborgs
FARRE D. 17. november kl.19.30 afholder Røgen-Farre lokalhistoHammel.
Her de fik udleveret
risk forening generalforsamling, hvor Helge Smith fra Hammel
gammelt
kort,
fra da
bedstefortæller om det atet
være
mejerisøn fra
Skytsbjerg
Mejeri
i Klintrup. Han vil fortælle om dengang, før ARLA overtog det hele?.
far var spejder. Kompas og kort
Der vil også blive præsenteret en ny DVD med smalfilm optakom
i brug.
DeFmd.
skulle
følge Liget af afdøde Aksel
Petersen
fra Farre.
Jørn Petersen.
nen til Skovhytten i Hinnerup
med nogle få afstikkere - for de
voksne spejdere bl.a. omkring
Pøt Mølle.
Det var en tur på 14-15 km
for de yngste på ca. 12 år og lidt
længere for de voksne. UnderSebastian Stenbroen (tv)
vejs skulle der klares mange
og Salomon Thomasen.
forskellige opgaver, hvor sværPressebillede
hedsgraden varierede alt efter
aldersgruppe. Spejderne blev
blandt andet udfordret i splejsninger, knob, førstehjælp, koMange mødte op, da den nye skulptur ved
der, kast med redningsreb og
stadion blev afsløret søndag eftermiddag
kendskab til dyrelivet i skoven.
Af Erling Baastrup
Kunstneren er Veo
Friis Jes-

KULTUR

Skjød fik
skulptur i
stål
og glas
Drenge
vandt DMdouble

persen fra København. Hun har
SKJØD Solen strålede og vin- sammen med en kunstgruppe
den var taget andre steder hen, fra landsbyen været gennem
da Skjød-borgere og mange en spændende proces, hvor
andre kunstinteresserede fra resultatet nu funkler i rustfrit
HINNERUP/SØFTEN: To lokaresten af kommunen mødte stål og sandblæst glas.
drenge
“Jeg men
gik rundt i byen og
opleved
stadion i vendte
Skjød, hvorglade
“kunst
ud i landsbyerne”
at dette sted med de
trætte
hjem fra kunDM imærkede,
badminne afsløre næste milepæl.
vandrette baner og de lodret-

te hække og mure og det skrånende terræn havde noget over
sig,” fortalte Veo inden afsløringen. Hun fortsatte: “Jeg ville lave en skulptur, som placerer sig i krydsfeltet mellem det

Smilende Susie i Flower Power Tøj
HAMMEL Anne Mette Nørgård Jørgensen og Henrik Nagstrup
er på, når Aktivisterne tirsdag 29. november i InSide skal høre
gamle dansktop-sange.Genhør med bl.a. Flower-power-tøj,
Tag med ud og fisk, Mini-, midi- og maxigirl, En sød student
fra Holstebro og Smilende Susie Der bliver knyttet fortælling
Vinderne i spejder blev
Egern om
frakunstnerne
DDS Hadsten,
til sangene
og selve tids-epoken som sådan.

der her får overrakt bevist. Pressebillede,
I dejligt solskin blev teltene
slået op, men da der var gang
i bålene, hvor hver patrulje
skulle lave svensk pølseret, begyndte det at regne. Alle gik til
den med iver og godt humør.
Aftenhygge ved bålet foregik dog i Skovhytten omkring
pejsen, hvor patruljerne viste,
hvad de havde forberedt hjemmefra til aftenunderholdningen.
Søndag blev det afsløret,
hvem der havde vundet:

intime og de store vidder. Samtidig skulle det spille op til og
svare igen på stedet.”

Friis Jespersen
med sit
Spejder:Veo
Egern
fra DDS
Hadkunstværk i stål og glas.
sten, Senior:
Klan DDS fra
KFUM Hammel. Leder: Syvsoverne fra KFUM Hammel.
Alle fik et stofmærke 2015
til at sy på deres uniform som
bevis på gennemført løb. Stofmærket er skænket af Nordeafonden.
Ledelsen af løbet bestod af
medlemmer
fra Sct. Georgsgilom at få et kunstværk: “Vi
det i Hammel
Hadsten
og af
stiller og
gerne
vores landsby
til
rådighed
for et kunstværk. Og
»Kasæl« fra
Hinnerup.
vi vil ikke afvise et visionært af
pcb
slagsen.”

glædede sig over, at det havde været en let proces på den
måde, at der ikke var noget i
omgivelserne, der skulle tages
hensyn til. Han citerede i sin
tale lidt fra Skjøds ansøgning

Flot fernisering i Farre

ton i Grindsted forrige week- FARRE: Omkring 150 personer
end, hvor de blev danmarks- mødte op til fernisering af
mestre. Salomon Thomasen de seks kunstværker, som er
E Søften og
fra
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Salomon Thomasen er syv Pedersens skulptur på Torvet
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- Halve æg med rejer og mayonnaise
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Skjød til rådighed

Koordinator Peter Vinding

NISSENS JULEFROKOST

Duerne skal pynte sig i InSide
HAMMEL Favrskov-Silkeborg Racedueklub holder udstilling i
Multihallen i In-Side. Det sker lørdag og søndag 19. -20. november. Der er gratis adgang. 194 duer vil blive udstillet.
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Bio lukket på grund af glæde
HADSTEN Fra 14.-16. og 28.-30. november lukker Hadsten Bio for
at få installeret det nye digitale udstyr. Ved hjælp af salget af biografstole til de lokale erhvervsdrivende og tilskuddet fra Favrskov
kommune samt Det Danske Filminstitut er pengene på plads.
Lørdag 10. december holdes den officielle åbning.

Kunstner Tine Hecht-Pedersen
hovedværket
Julestue afslører
i Den Hvide
Skole sammen
med borgmester Nils Borring.
De mindre varder afsløres af
JULERIER Der er julestue i Laurbjerg lørdag og søndag kl. 12 - 16
Ulla Eriksen (til venstre),
Per Andersen,
Andersen
og Piai hans
den kommende
weekend. IRandi
år kan man
besøge julemanden
hyggelige
Fredberg, der har været
medstue, og få øjeblikket foreviget af Rosholm fotografen.
Julecafeen på gløgg, æbleskiver, pølser og lagkage. Der er også
i Kunstgruppen. Billedtekst
amerikansk lotteri med flotte præmier sponsoret af lokale butik-

Køb og salg

ker og virksomheder i Laurbjerg, Langå, Hadsten og Thorsø.

www.kokkenogjomfruen.dk

28. APRIL 2015

Gjern er også med på julevognen
FavrskovPosten

Denne og næste uges film

Hanksville
tilfrem
Hammel
SåFra
tager
vi cyklerne
TWILIGHT
Samme dag næste år
Tirs.-ons. kl. 19.30

WEB-TV

Savanne Banden

Lør.-søn. kl. 15.00
26/11-27/11 kl. 15.00

Breaking Dawn, del 1
Tors.-søn. kl. 19.00
22/11-30/11 kl. 19.00

GJERN Karolinelundscentrets årlige julemarked er i år lørdag
g salg af gløgg, æble19. november
13-16.
I Julecaféen
er der
rsda
t to
By Nikl.gh
Open
skiver, kaffe og kringle. Der bliver også musikalsk julestemning,
. 22
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l
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årstidens kendte sange. Tombola
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30. spiller
n Munk
de
og lotteri er med og håndarbejder fra “Torsdagsklubben”. Over-

MARATHON
www.lyngsoe-lys.dk
27. april kl. 19. Det er en cykeltur
til den lysegrønne bøgeLØRDAG
skov, hvor deltagerne kommer
KONKURRENCE
19.11.
Tors.-fre.: 10-17.30
tilD.
Niels
Ebbesens væltede eg
Lørdag: 10-14
skuddet går til arrangementer for centrets beboere.

Kunst og champagne i Vejerslev

FAVRSKOV: Cyklistforbundets sen og kører derfra i roligt
FAVRSKOVPOSTEN.DK
afdeling i Favrskov har sat pro- tempo. Man følger ruter uden
grammet for sommerens cykel- for meget trafik. Der kan væture.detTurene
fra Sustrækninger
med grusvej.
Under indvielsen af trappen begyndte
at regne, så udgår
borgmesteralle
Nils Borring
sprang til re
med en
paraply.
perBrugsen i Hinnerup, Store- Alle ture er gratis at
MARKSDANdeltage
PREMIERE
gade 7, mandage kl. 19. Delta- i. Første tur ud af 17
i løbet
gerne mødes ved SuperBrug- af sommeren indledes mandag

Åbningstider:

Erslevvej 34, Nr. Galten
8370 Hadsten
Tlf. 86 98 21 18
Tlf. 40 87 71 18

ogViher
skal
viser
alleprøve, om de kan
finde
nyplantede
eg.
fire
filmden
fra kl.
22
www.lyngsoe-lys.dk
UGENS
VINDERE
AF DVD FILMEN
pcb
og slutter med
“MAX
PINLIG
2“
morgenmad
ved
“Kunsten
ud i landsbyerne”
springer
ud. Senest i Vejerslev.
Nikkie Rohde, Gl. Højmevej 66, 5250 Odense SV
7-tiden.

Røgen fik sin kunsttrappe
Tekst og foto: Michael Wulﬀ

Spilletid:
1 t. 30 min.
Spilletid:
1 t. 45 min.
Spilletid:
2 t. 10 min. VEJERSLEV Kunstner Frank
RØGEN Det virkede som om,
Pris:
60 kr.
Pris:
60 kr.
Pris:
80 kr. Fenriz har trukket historiske
Pris kun 200 kr.
alle borgere fra landsbyen
Censur: Frarådes under 7 år
Censur: Frarådes under 7 år
Censur:
Tilladt over 11 år streger 1000 år tilbage i tiden
Røgen var mødt op. ChampagBestil din biografbillet på nettet! Billetbestilling via SMS: i Vejerslev.
nepropperne sprang og flere
Find os på
Send SMS med ordet Fotorama til 60 62 05 00
Det sker i forbindelse med,
holdt taler, bland andet borgat Vejerslev har fået sin skulpmester Nils Borring, for det
tur, ”Iver af Vejerslev”. Den blev
kunstværk, som i den senere
indviet sidste lørdag.
www.fotorama-hammel.dk
tid har samlet Røgen.
Nutidens Jørgen Klevin
Trappen er en del af projekt
Ca. 75 mennesker var mødt
’Kunsten ud i landsbyerne’.
op da Borgmester Nils Borring
Komponisten Karsten Vogel
afslørede værket sammen med
havde skrevet et værk ’Scala’
kunstneren, Frank Fenriz.
som blev uropført. Vi var med
Foran dem stod en mastotil indvielsen lørdag eftermiddont af en blå skulptur – det var
dag med et videokamera. På
tydeligt, selvom den var skjult
vores hjemmeside og facebook Karsten Vogel og Klaus Menzer har begge været med i Burnin Red Ivanhoe, som
bag en grøn presenning.
den ældre generation kan huske.
kan du se resultatet.
”Det bliver spændende at

TIL

Også borgmester Nils Borring holdt tale og hjalp med
afsløringen. Han mente, at
man med landsbyernes kunst
snart kunne lave et alternativ
til Marguritte-ruten: “Hvorfor skal det kun handle om
huse og motion,” spurgte Nils
Borring.

FOTORAMA

Tlf. 8696 2600

se, hvad de har fundet på til os,
udtalte en ældre dame i forsamlingen. ”Jeg kan se noget
blåt metal nede ved jorden.”

Lokal viking
Det store blå metalvæsen er
skabt som vartegn for Vejerslev. Frank Fenriz har været i
fuld gang med svejseapparat,
og det er der kommet skulpturen ”Iver” ud af.
”Jeg er vokset op med Jørgen Klevin, og hvis man byt-

GOODIE BAG

MED SKØNNE
OVERRASKELSER
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Jannie Vogt, Sejrøgade 1, 8000 Århus C
Annie L. Larsen, Ryhaven 50, 8210 Århus V
Nina Thygesen Clingman, Byagervej 206, 8330 Beder
Lone Hübschmann, Lupinvænget 26, 8362 Hørning
Søren Graversen, Grønhøjvej 16 B, 8462 Harlev
Erik Høgsted, Telefonvejen 10, 8585 Glesborg
LÆS MERE PÅ

Her er så Iver. Og man bevæge sig på ham. Foto Peter Winding

ter papir og saks ud med stål
og skærebrænder, så arbejder
jeg lidt, som han gjorde,” siger
Frank med et skævt smil.
Iver er et fiktivt, historisk
væsen, inspireret af og opkaldt
efter en gammel viking, der har
boet i området. På landsbyens
runesten står der nemlig ”Iver
huggede disse runer over sin
broder Skalmi.” Nu står han
igen i svinget i Vejerslev, så
man som rejsende gennem
byen ikke kan undgå at hilse på
ham. Og han er ikke af de mindste. Faktisk kan man kravle ind

i kroppen på ham og se tingene lidt i et historisk perspektiv
– ud gennem Ivers øjne. En “ind
i kroppen-oplevelse”.

Champagnen ville ikke
knalde
Planen var, at ”Iver af Vejerslev” skulle døbes som et
andet skib, men det var lige
ved ikke at lykkes. Da Nils Borring kastede den tunge flaske,
knækkede snoren bare, og flasken holdt. Først i tredje forsøg
smadrede flasken, og dåben
var fuldbyrdet.

HanksVILDE tilbud...

Genera

LAURB

Reviso

Re

H

Østerg

Resultater/udbytte af projektet
»» Et kunstværk i hver af de to udvalgte landsbyer
»» Flere forskellige samarbejds- og kunstprocesser, skabt af landsbyens beboere, ung som gammel, voksen som barn. Disse munder alle ud i et eller andet udtryk, enten et blivende værk til
landsbyen eller et mere flygtigt
»» Større engagement i landsbyen for de involverede – også efter projektafslutning
»» Nye relationer mellem beboerne i landsbyen
»» Erfaringer, som kan omsættes i nye initiativer med andre landsbyer i Favrskov kommune.
»» Landsbybranding
»» Demokratisk dannelse

Projektets interessenter
»» Borgerne i landsbyerne
»» To professionelle billedkunstnere
»» Kunstudvalget i Favrskov Kommune
»» Landsbyrådet i Favrskov Kommune
»» Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune
»» Region Midtjylland
»» Kulturby Aarhus 2017
»» Statens Kunstfond
»» KØS - Museet for kunst i det offentlige rum
»» Private og offentlige bidragydere, fx fonde
»» Favrskov kommunes borgere generelt
»» Turister og gæster i Favrskov kommune
”Jeg tror, at det fremover vil blive rundere, blødere og mere farverigt at bo i Farre.
Jeg håber også, at flere har fået mod på at
bidrage med noget selv.”
Ulla Eriksen, tovholder,
landsbyen Farre, 2015
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Baggrund
Projektet flytter fokus
I Favrskov kommune er der ca. 40 landsbyer. Mange af disse er velfungerende, men det
er uomgængeligt, at mange landsbyer
kæmper imod tidsånden: nemlig at de
større byer tiltrækker midlerne og menneskerne som saltkrystaller tiltrækker vand.
Hvis landsbyerne fortsat skal bestå, så er
der behov for, at der tilføres midler til at
styrke de sociale netværk og den kulturelle vækst.
Med de tre foregående projekter har
Kunstudvalget bevist, at vi kan skabe
engagement og få borgerne i landsbyerne
til at samarbejde omkring tilblivelsen af
kunstværkerne. Der er stor interesse fra
landsbyernes side for at deltage i dette
projekt, og vi er sikre på, at vi også denne
gang kan skabe fællesskaber og kunst på
mange måder med projektet.

Landsbyer forfalder over hele Danmark. Med Kunsten ud
i Landsbyerne arbejder vi for, at borgerne i Favrskovs
landsbyer skaber sociale netværk og kulturel vækst.

Hvordan definerer vi en landsby?
Førhen forstod man en landsby som en samlet bebyggelse på mindst tre landbrugsejendomme, hvis indbyggere fortrinsvis levede af landbrug. Da landbruget i dag har mindre
betydning for samfundet, vil vi hellere definere en landsby på størrelsen. I Favrskov
Landsbyråd deltager 39 landsbyer fra under 100 indbyggere og op til knap et par tusinde. Det er en ret bred definition, men det giver mening, at alle 39 landsbyer i Landsbyrådet har mulighed for at deltage, så
vi accepterer dette som rammen for ”en
landsby”.
Ca. 700.000 danskere bor i landsbyer eller
landdistrikter. Det er 12,5 % af den danske
befolkning. Man regner med, at der i 2050,
altså om ca. en generation, bor omkring
550.000 i landsbyer eller landdistrikter
selvom befolkningstallet i samme periode
stiger med en halv million. Til den tid er
det færre end hver tiende dansker, der bor
på landet.
Jens Munk-Clemmensen i den grønne t-shirt i gang
med en workshop med Laurbjergs borgere efter en
fællesspisning.

Landsbyer er under pres

Jørgen Møller, der er lektor i samfundsudvikling og planlægning ved Aalborg Universitet, beskæftiger sig med problematikker omkring landsbyerne i Danmark og deres
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udvikling. Han vurderer, at en stor del af de danske landsbyer inden for de næste ti år
forsvinder.
»Landsbyerne risikerer at blive forfaldne spøgelsesbyer, hvis udviklingen bare får lov at fortsætte
som hidtil,« siger han til JydskeVestkysten1.
Langt de fleste af landsbyerne trives dog, og mange af dem har det endda rigtig godt.
Nemlig der, hvor den fysiske udvikling,
det sociale netværk og den kulturelle vækst
følges ad side om side.
»Det er handlekraft, der gør, at folk får nogle
projekter op at køre, og i sidste ende er det den,
der holder liv i landsbyen. Folk på landet skal
gøre meget, som folk i byen ikke skal,« siger
han2.
Denne handlekraft ønsker vi at støtte og skabe mere af i ’Kunsten ud i landsbyerne’ til
at danne såvel sociale netværk som kulturel
vækst.

Projektgruppens første møde med kunstner
Veo Friis Jespersen i Skjød.

Kulturel vækst og sociale netværk
Der er en reel fare for og en tendens til, at endnu flere kulturtiltag koncentreres i centerbyerne også i Favrskov. Det sker i kulturhusene, på bibliotekerne, på højskolen, i musik- og billedskolerne og i forbindelse med skolerne. Det er rigtig fine tilbud, som mange
borgere får tilbudt, men mange af landsbyboerne afskæres fra at udfordres af kulturen
og kunsten. Vi ønsker, at de værker, der kommer ud af dette projekt skal være tilgængelige for kommunens borgere i almindelighed men for landsbyboerne i særdeleshed. Derfor
skal de placeres, hvor landsbyboerne færdes, nemlig på steder, de i fællesskab beslutter
sig for.
Landsbyer består som bekendt både af ’oprindelige’ landsbyboere og af tilflyttere. Man
må ikke underkende vigtigheden af initiativer, som samler ’de nye’ og ’de gamle’. Det
kommer nemlig langtfra af sig selv. Tilflytterne er ofte unge familier, der har nok at gøre
med karriere og børn. Derfor kan det være svært at have overskud til at danne netværk
med ’de gamle’ landsbyboere. Projektet skal være med til at øge den lokale identitet, der
er så vigtig, for at landsbyen ikke blot er en soveby men også et sted, man hører til.

”Ildsjæle er landsbyers redning”
”Nogle landsbyer har en strålende fremtid foran
sig. Andre er det svært at se en fremtid for. Det
kommer helt an på, hvilken initiativrigdom og
hvilken kraft der er bag projekterne fra de lokale;
hvor meget pres de kan lægge på en kommune. Der
er stadig meget at kæmpe for. Og det er der også
mange, der gør.”
Jørgen Møller i JyllandsPosten
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”Og der skal være netværk blandt de
ledende aktører i idrætslivet og erhvervslivet, som betyder, at folk arbejder
sammen om at løfte byen. Succes avler
succes. Hvis det rygtes, at bestemte
landsbyer er inde i en positiv udvikling,
er det lettere at sælge huse og tiltrække
nye beboere,” siger landsbyforskeren
Jørgen Møller til JyllandsPosten3.
Han vurderer, at det vigtigste for
landsbyernes fremtid er, at de forbli-

ver spændende for nye generationer. Det sker – ud over de naturlige omgivelser – ved at
fastholde et aktivt foreningsliv.
”Hvis det mindre samfund ikke sovser sig ind i en ”vi er os selv nok”-attitude, men fortsat åbner
op mod omverdenen og bevarer et godt foreningsliv, så skal de nok klare det. Kombinationen med
storbyen ude foran havelågen og skønne naturomgivelser i lokalområdet skal nok blive ved med at
eksistere mange år ud i fremtiden. Det ser jeg ikke noget problem i”, siger han til JyllandsPosten4.
I Favrskov har vi en del forsamlings- og klubhuse, som samler borgerne i landsbyerne til
såvel fester som andre sociale og kulturelle arrangementer. Sådan vil vi gerne fortsætte,
men vi kan se, at udviklingen ikke er sådan alle steder:
Det kan være svært at finde et fælles mødested i landsbyerne, når der ikke længere er en skole eller
købmand i byen. Sidste fælles mødested er således ofte forsamlingshuset, men i f.eks. Hvidding er
der heller ikke længere opbakning til at drive det videre. Den udvikling er ikke usædvanlig, lyder
det fra landsbyforsker Jørgen Møller fra Aalborg Universitet. Han peger på, at folk, der flytter på
landet i dag, sjældent gør det pga. sammenholdet. ”Derfor smuldrer opbakningen til fællesarrangementerne. Den enkelte landsbys ildsjæle knokler og knokler for fællesskabet, men på et tidspunkt er nok nok,” siger Jørgen Møller5.
I KUIL er der et højere formål med kun”Jeg tager virkelig hatten af for det store
sten. Landsbyer går til grunde, og den
stykke arbejde I har gjort. Jeg føler mig
udvikling kan vi ikke stoppe. Det er også
meget heldig over at bo i Farre.”
sikkert, at vi mennesker skal herfra engang, men vejen dertil er ikke ligegyldig.
Karina Baglioni Ansø i Facebook-grupVi ønsker alle at leve et indholdsrigt liv,
pen ”Farre – lige midt i Jylland”
indtil vi engang bliver gamle og mætte af
dage. Ligesådan er det med landsbyerne.
Det er ikke en tragedie i sig selv, at en
landsby går til, men processen i selve forfaldet kan være smertefuld. Der går ofte mange
år, hvor alting ”går ned ad bakke”. Butikkerne lukker, senere lukker skolen, og så går det
ofte stærkt. Huspriserne falder markant, når børnefamilierne er nødsaget til at sende børnene til byen for at gå i skole. Familien skal måske have en ekstra bil etc. Man står tilbage
med en landsby, hvor gennemsnitsalderen stiger, mange huse er til salg, busserne holder
op med at køre, fordi der er for få kunder. Landsbyen er i afvikling.
Dette understreger, hvor vigtigt projekter, der skaber fællesskaber, er for de små landsbysamfund. Det er ikke et spørgsmål om tilvalg men
om, at vi faktisk er tvunget til at gøre noget for at bevare
vores landsbyer.
1

JydskeVestkysten, 28. september 2008

2

Viborg Stifts Folkeblad, 5. maj 2008

3

JyllandsPosten, 16. juli 2012

4

JyllandsPosten, 23. december 2011

5

Ugeavisen Landsbyerne, 12. januar 2016
Et par af de udstillende kunstnere får en snak ved
Kunstudvalgets udstilling Kunst på Godset i 2013.
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Projektets aktører
Kunstudvalget
Kunstudvalget er projektejer. Udvalget er nedsat af Favrskov Kommune. Af udvalgets
formål fremgår det at:
”Kunstudvalget skal tage initiativer til og stille forslag til kunstnerisk udsmykning i og
ved kommunale ejendomme og arealer.
Formålet hermed er – gennem kunsten – at give borgere og kommunens gæster oplevelser og udfordringer, der på samme tid virker fremmende for trivsel og æstetik samt øget
tilfredshed som borger eller gæst i kommunen.”

Kunstudvalget arbejder med borgerinddragelse
Kunstudvalget har siden sin stiftelse arbejdet med at demokratisere kunsten ved at
inddrage borgerne. Projekterne i Kunsten ud i landsbyerne har været de største og mest
kendte, men vi arbejder med mange forskellige borgerinddragende projekter.

Kunsten ud i landsbyerne 1-3
Favrskov Kunstudvalg, støttet af Favrskov Landsbyråd, LAG Favrskov, Grundfos og
Vestjysk Bank – 2008 - 2016 – samlet økonomisk ramme: kr. 1.125.000,-

Lys over Thorsø
Initiativtagere er Thorsø Håndværker- og Borgerforening og Favrskov Kommune. Støttet af og drevet sammen med Statens Kunstfond – 2014 - 2017 – økonomisk ramme: kr.
1.125.000,-

Derudover arbejder vi med borgerinddragelse i vores andre kunstprojekter:
»» Åbne værksteder – udstillinger i kunstnernes atelierer – Favrskov Kunstudvalg – 2011 2015
»» Kunst på Godset – Kunstudvalgets udstilling med lokale kunstnere på Kollerup Gods – 20122014
»» Kunst i Favrskov med kunstnere fra hele landet– støttet af Favrskov Kunstudvalg – 2015 »» Stones by the River – støttet af Favrskov Kunstudvalg – 2015 »» Kurator for en dag – 250 9. klasses elever fra Favrskov besøger hvert år ARoS. Eleverne sammensætter selv en udstilling og oplever kunsten på en anderledes vedkommende måde

Kurator for en dag med elever 9. kl. elever fra Favrskov.
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»» Favrskovs fire billedskoler - støttet ved
projekter med streetart, ugly dolls etc.

”De frivillige ildsjæle”
”Jørgen Møller tror på, at flertallet af
danske landsbyer vil kunne klare sig
igennem globaliseringen. Men det
afhænger af, at frivillige ildsjæle vil arbejde for at søge de nødvendige midler
og give en hånd med i arbejdet for at
spare udgifterne.”

»» Løbende udstillinger i kulturhusene - støttet af Favrskov Kunstudvalg.
»» Sculpture by the River – Støttet af Favrskov Kunstudvalg – 2015 »» Favrskovs kunstdatabase, hvor borgerne
har mulighed for at se alle de værker, som
kommunen ejer - kunst.favrskov.dk

JyllandsPosten, 18. juli 2012

»» Udgivelse af publikationer – Kunstudvalgets Aktivitetsdagbøger mangfoldiggøres
på bibliotekerne, herunder brochurerne Kunst på Godset, Åbne værksteder og Stones by the
River, evalueringer for Kunsten ud i landsbyerne 1,2,3 distribueres via Landsbyrådets hjemmeside m.v.

Landsbyrådet
I Landsbyrådet sidder repræsentanter fra de enkelte landsbyer og fra byrådet. Samarbejdet mellem kunstudvalg og landsbyråd har alle årene været virkelig godt, og det er
tydeligt, at vi her har en fælles sag, som vi brænder for.
Landsbyrådet råder over midler, det kan tildele projekter i landsbyerne. Rådet har været
meget imødekommende overfor Kunstudvalgets initiativ og deltog aktivt i arbejdsudvalget bag pilotprojektet i 2008. Rådet har endvidere støttet alle tre projekter økonomisk
med op til 75.000,-. Vi ser frem til at samarbejde med Landsbyrådet igen, også i den økonomiske sammenhæng.
Favrskov Kommune er endvidere sekretær for Region Midtjyllands ”Gentænk landsbyen”, hvor vi i september 2017 afholder et større arrangement i landsbyen Skjød.

Projektleder
Projektleder er Peter Winding, der også har drevet de foregående tre projekter. Han har
udarbejdet denne projektbeskrivelse og er ansat af Kunstudvalget. Som bilag til projektbeskrivelsen ligger en beskrivelse af projektlederens arbejde.

Projektgruppen i landsbyen
Samarbejdet mellem landsbyen, projektlederen og kunstneren kan naturligvis ikke foregå med alle landsbyens beboere. Derfor nedsættes der i samarbejde med projektlederen
en projektgruppe, der forestår det egentlige samarbejde. Gruppen kan bestå af særligt
kunstinteresserede landsbyboere, men erfaringen fra de tidligere projekter viser, at en
gruppe sammensat af kunstinteresserede og repræsentanter for borgerforeningen, sportsforeningen, forsamlingshuset etc. giver et bedre samarbejde. Forklaringen er, at vi netop
ønsker, at værket bliver hele landsbyens kunstværk og ikke kun de kunstinteresseredes.
Derfor er det essentielt, at vi bygger broer og ikke mure i et projekt som Kunsten ud i
Landsbyerne.
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Samarbejdspartnere
Vi har tidligere haft to primære samarbejdspartnere: Favrskov Landsbyråd og LAG Favrskov. Begge har bidraget med økonomiske midler, og disse har været helt essentielle for
projekternes gennemførelse. Landsbyrådet er tillige en naturlig partner for os, idet det er
her, landsbyerne i Favrskov er organiseret.
Vi ønsker fremover at holde fast i samarbejdet med Landsbyrådet, men projektperioden
for LAG Favrskov er afsluttet og vi siger tusind tak for et givtigt samarbejde.

Statens Kunstfond
I stedet kigger vi på andre samarbejdspartnere. Troels Christensen Lund fra Kunstudvalget og projektleder Peter Winding har haft virkelig gode erfaringer med Statens Kunstfond i forbindelse med projektet Lys over Thorsø. Erfaringer vi gerne vil bygge videre på
med Kunsten ud i Landsbyerne 4.
Vi er opmærksomme på, at der er nogle
kriterier, der skal være opfyldt for, at
Statens Kunstfond vil indgå i et samarbejde. Det er vigtigt for medlemmerne
af kunststøtteudvalget, at de på flere
måder har mulighed for at påvirke de
projekter, de støtter. I vores projekt er
der rig lejlighed for at påvirke, for det er
i virkeligheden kun rammen for projektet, der er på plads. Vi har ikke fundet
de konkrete landsbyer, lokationer eller
kunstnere, ligesom vi langtfra har beFrode Steiniche fra Røgen er en særdeles etableret
sluttet, hvilke værker, der engang skal
skabes i landsbyerne. Alt dette er stadig til kunstner, der har mere end 30 års kunstnerisk virke bag
sig. Her er han i gang med et værk til Hobro.
diskussion, og derfor mener vi, at KUIL er
et perfekt projekt for Statens Kunstfond at gå ind i.

Private fonde
Der bliver behov for at søge støtte fra forskellige private fonde, hvis vi vil lykkes med at
få et samarbejde med Statens Kunstfond. Fonden har nemlig et krav om såkaldt egenbetaling. Denne kan godt komme fra fondsmidler. Som noget relativt nyt giver Kunstfonden tilsagn om støtte også inden vi har vores egenfinansiering på plads. Det vil give os
bedre kort på hånden, når vi henvender os til fondene, hvis det allerede er ”kvalitetssikret” af Statens Kunstfond.
Favrskov Kommune har ansat fundraiser Jesper Skytt Hvid, som vi ønsker at sparre med
i forhold til, hvilke fonde, vi skal søge.
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KØS, Museet for Kunst i det offentlige rum
Det kunne være interessant at få et samarbejde med KØS, Museet for Kunst i det offentlige rum. I deres formål står der blandt andet:

”Museet beskæftiger sig med udstillinger, forskning og formidling med de helt særlige
udfordringer og muligheder, som kunsten møder i det offentlige rum, og fortæller fascinerende kunsthistorie, der knytter sig til dette virkefelt for kunsten – fra konge og kirke
til nutidens velfærdssamfund, hvor kunsten bl.a. integreres på offentlige institutioner og
som motor for byudvikling.”

Det er specielt forskningen, vi er interesserede i et samarbejde om. Vi vil tage en samtale med Christine Buhl Andersen, der er direktør for KØS, om at se på KUIL som kultur-event. Hun kender lidt til Kunsten ud i Landsbyerne i forvejen.
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Hvorfor skulle en
samarbejdspartner gå ind i KUIL?
Kunstudvalget har fra tid til anden fået skudt i skoen, at vi gentager os selv med KUIL.
Det gør vi ikke, som vi også tidligere har forklaret. Her kommer et par argumenter mere.

Nyt hver gang
Hver gang, vi afvikler et projekt, så er det nyt – kun de ydre rammer er de samme. Det er
naturligvis nærliggende at antage, at KUIL er i drift og blot skal have hældt lidt mere kul
på maskinen, og så kører toget igen. Sådan er det ikke. Hver gang, vi har afsluttet et af
projekterne har vi diskuteret, hvorvidt det giver mening at fortsætte. Vi udnytter naturligvis navnet og den omtale, som projekterne har fået i medierne hver gang. Men grundideen, hjemmesiden, kunstudvalget og projektlederen er faktisk det, der har bundet
projekterne sammen. Vi kan derfor med åben pande sige, at vi hver gang definerer et nyt
projekt. Det allervigtigste i den sammenhæng er i øvrigt, at processen ude i den enkelte
landsby hver gang forløber på en helt ny måde, kunstneren er ny, konstellationerne er
nye og værkerne bliver meget forskellige.

Vi skaber kunst
Vi skaber kunstværker i Favrskovs yderområder. Som landsbybeboer bliver du oftest
ikke eksponeret for kunst i dit nærområde. Af de mere end 5000 landsbyer, vi har i Danmark, er der ikke mange, der kan prale af at have kunst af national klasse, der er blevet
skabt til lige netop deres landsby!
Vi samarbejder kun med etablerede og professionelle kunstnere. Det gør vi af to grunde.
For det første er det naturligvis vigtigt for os, at kunstværkerne har et højt kunstnerisk
niveau. For det andet kan vi med en professionel kunstner være sikre på, at han eller hun
kan indgå i et kvalificeret samarbejdet med landsbyens projektgruppe omkring det værk,
der senere bliver skabt. Det hjælper ikke, at kunstneren kan skabe et kunstværk, hvis
borgerne ikke inddrages i processen. Dette er, som det fremgår af denne projektbeskrivelse, en stor del af ideen med Kunsten ud i Landsbyerne.

Fællesskaber
Vi skaber fællesskaber i landsbyerne.
Traditionelt har man været afhængige af
hinanden i arbejdsmæssige fællesskaber
i landsbyerne, men i dag er det en udfordring, at mange af de unge tilflytterfamilier
med børn kører langt væk hver dag for at
arbejde. Derfor involverer de sig ofte ikke
så meget som de ”indfødte” og måske lidt
ældre beboere. Dette skaber nogle steder en
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”dem og os” situation. De to grupper har
måske ikke så mange snitflader/interesser, så de forbliver måske fremmede for
hinanden. En af grundideerne med KUIL
er, at vi skal skabe autentiske fællesskaber, hvor beboere, nye såvel som gamle,
kan skabe noget sammen. Vores erfaring
er (naturligt nok) at jo flere sideprojekter,
hovedprojektet afføder, jo flere fællesskaber og venskaber skaber vi.

”Det var først ved ferniseringen, at det for
alvor gik op for mig, at vi var lykkedes med
vores vision at bygge bro mellem byens
borgere.
En af den slags broer, der ikke kræver dyre
vedligeholdelsespenge ved slitage, men som i
stedet kun bliver stærkere og stærkere i brug.
Ulla Eriksen, Farre

Demokratisk dannelse
Kunst og kultur styrker de demokratiske kompetencer hos de involverede. De lærer, at
de er medskabere af det minisamfund, de bor i.

Landsbybranding
Enhver kommune ønsker at markedsføre sig og tiltrække de bedste og mest ressourcestærke borgere. KUIL er landsbybranding, der skaber positive historier om Favrskov.
Dette giver både prestige og direkte mønt i kommunekassen, når de unge familier vælger
at bosætte sig i en af kommunens landsbyer.

Ingen havde forestillet sig, hvilken folkefest ferniseringen i Farre blev. Det lykkedes kun fordi en lille
gruppe ildsjæle med visioner lagde et stort arbejde i projektet og et stort antal frivillige deltog i de mange
arrangementer og aktiviteter.

17

Projektopstart – udvælgelse
af landsbyer og kunstnere
Udvælgelse af landsbyerne
Udvælgelsen af landsbyerne foregår i Kunstudvalget. På forhånd sender vi et antal
spørgsmål til de interesserede landsbyer, som de skal skrive en ansøgning ud fra. Da vi
denne gang ønsker at forpligte landsbyerne endnu mere i et samarbejde, der rækker længere ud i landsbyen, vil der være spørgsmål, der afklarer, om landsbyen er klar til denne
ekstra udfordring. På baggrund af de indkomne ansøgninger vælger Kunstudvalget,
hvilke to landsbyer, vi ønsker, der skal deltage.

Kunstner søges / Open Call
Vi har tidligere haft succes med at annoncere efter kunstnere i Billedkunstneren,
BKFs medlemsblad. Vi har således hver
gang fået 20-25 kvalificerede ansøgninger
fra professionelle kunstnere. Kunstnerne
skriver en præsentation af sig selv med
CV, eksempler på tidligere værker osv.

MANDAG 20. APRIL 2015
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Men da vi måske skal have et samarbejde med Statens Kunstfond, ville der også
være den mulighed, at vi laver et såkaldt
’Open Call’ gennem Kunstfondens kanaler. Vi har ikke truffet beslutningen endnu.

FAVRSKOV

Vi gentager successen med
‘Kunsten ud i Landsbyerne’:
En kunstner og en landsby
skal gennem dialog
og samarbejde formulere
en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende
skabes til landsbyens offentlige rum.
Er du vores kunstner?
Deadline: 2. januar 2014

www.kunstenudilandsbyerne.dk

Favrskov-redaktionen: favrskov@mja.dk
Bane Allé 8, 8450 Hammel • Tlf: 87 64 80 00
Siden er redigeret af: Preben Just

Numseklapper slår til igen

Indbrud i
værksted

							Udvælgelse
af
Jeg er vokset op med Jørgen Clevin,
og hvis man bytter papir og saks
med stål og skærebrænder, så
kunstneren
arbejder jeg lidt, som han gjorde

HAMMEL I sidste uge skrev vi, at en mand på knallert
havde klappet en unge pige bagi i Lading
Det skete mandag, og meget tyder på, at den samme
mand var på spil onsdag.
Omkring klokken 22.30 kørte han forbi en 18-årig
pige, der kom cyklende på Anbækvej.
Han klappede hende i numsen og råbte »god røv«.
Forløbet er stort set identisk med mandagens
episode, og signalementet er også det samme: Sort
styrthjelm, sort tøj og sort knallert.
MK

HAMMEL Der var fredag aften
omkring 22-23 tiden indbrud i
et værksted på Englandsvej.
Tyven knuste en rude for at
komme ind og gennemrodede
en fryser.
Der er ikke overblik over,
hvad der er stjålet.

Omtrent samtidig med, at annoncen
bliver bragt, mødes projektlederen
med de to projektgrupper i de udvalgte
landsbyer. Formålet
er naturligvis at
| Frank
Jensen
lære hinanden Fenriz
at
kende,
men vi skal
fortalte om
sit værk ved
afsløringen.Det er nemlig nu,
også i arbejdstøjet.
Iver af
Vejerselv står den af kunstnerne,
gruppen skal vælge
i vejkrydset
som de ønskermidt
ati byen.
samarbejde med, om
at skabe kunstværket. Det er ofte ingen
let proces, men det er her, at gruppens
medlemmer lærer en masse om hinanden og de andres præferencer.

FRANK FENRIZ JENSEN

SKABER AF »IVER AF VEJERSLEV«

MK

DET SKER
Mandag

19: Ulstrup Stadion: Fodbold, oldboys 55 år
Ulstrup - Nielstrup/Voldum
19.30: Thorsø Pavillon: Lotterispil
19.30: Fotorama: Idealisten

Tirsdag

9.30: Ved Springforbi: Stavgang, Ældre
Sagen
18.30: Tungelund Stadion: Fodbold, U15
drenge B TIF - Kjellerup, 19: U14 piger C TIF
- BMK 90
19: Frijsenborg Efterskole: Generalforsamling, Superbrugsen, Hammel
19: Randers Rådhus: Generalforsamling,
LAG Randers-Favrskov
19.30: Tungelund Aktivitetscenter: Generalforsamling, Thorsø Fjernvarmeværk
19.30: Inside: Brugermøde i kulturhuset
19.30: Sognehuset, Ulstrup: Sogneaften
med Knud Aage Møller om projekter i
Indien
19.30: Fotorama: Idealisten

SERVICE

»Iver af Vejerslev«
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I Laurbjerg valgte man Jens Munk-Clemmensen, der er født og opvokset i landsbyen.

Vi har erfaring fra tidligere med, hvilke
typer af kunstnere, der passer til opgaven.
Kunstnerne bør være professionelle kunstnere med erfaring i at samarbejde, for opgaven er ikke nødvendigvis let at håndtere.
Det er ofte en udfordring at samarbejde med
projektgruppen i landsbyen, som måske har
forskellige holdninger til, hvad der er kunst,
hvilken type kunst, der skal arbejdes med og
lignende. Ikke alle kunstnere ønsker endvidere dialog om deres arbejde i denne fase.
Kun de, der gør, kan arbejde for Kunsten ud
i landsbyerne.
Det er heller ikke uvæsentligt, hvilke
medier, kunstneren arbejder i. Vi ønsker
dog ikke på dette tidlige stadie at låse landsbybeboerne fast på en type af kunst, som de
måske slet ikke er interesserede i. Derfor vil valget sikkert falde på en kunstner, der kan
arbejde tværfagligt med flere forskellige teknikker og materialer.
Det medium/de medier, som kunstneren vælger, kan være traditionelle medier som
skulptur eller malerkunst, men det kunne også sagtens være moderne medier som video,
lys, vand eller lyd. Det springende punkt bliver naturligvis, hvor bredt kunstbegrebet
skal defineres af borgere og kunstner, og hvor langt man ønsker at gå i interaktiviteten
og i involveringen.
Det bliver projektgruppens opgave at vælge hvilken kunstner, de ønsker at samarbejde
med, og da de fleste kunstnere har et relativt begrænset udvalg af teknikker, materialer
og medier i ”paletten”, så afstikkes allerede her kursen for, hvilken karakter kunstværket
får. Heri ligger en stor del af projektgruppens indflydelse.
Når kunstneren er valgt, taler projektlederen med ham eller hende om et møde i landsbyen.

Arbejdsfordeling i projektgruppen
Allerede ved dette første møde er det også vigtigt, at vi får defineret roller i projektgruppen.
I de foregående projekter har processen
omkring de sideordnede projekter været
drevet af nogle (til tider exceptionelle)
ildsjæle. Vi tror, det er på tide at gøre det
mere formelt. Vi kan ikke forvente, at der
er sådan nogle ildsjæle i enhver landsby.
Derfor skal vi organisere opgaverne allerede fra starten.

Vi skal have følgende roller fordelt:
»» Tovholder: En person, der vil tage
udfordringen at samarbejde med projektlederen. Samle trådene i landsbyen, tale
med kunstneren, når det er nødvendigt.

Ulla Eriksen med mikrofonen var vores ekseptionelt
dygtige tovholder i Farre.
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Tovholderen har det største ansvar, men han eller hun skal helst fritages for småopgaver og
sideprojekter.
»» Teknisk ansvarlig. Denne person skal have ansvaret for, at eventuelle fundamenter eller
anlægsarbejder bliver udført forsvarligt, til den rigtige pris og til tiden. Det er også ham, der
står for den tekniske side af tilladelserne: Landzonetilladelse og byggetilladelse. Vores erfaring med disse tilladelser er, at det tager rigtig langt tid at få dem i hus. Derfor er det optimalt at have en fagperson, der taler byggesagsafdelingens sprog.
»» Tilladelsesansvarlig: Hvis ikke den tekniske ansvarlige har det formelle ansvar for tilladelser, så skal der være en anden, der er dedikeret til dette.
»» Tovholdere til sideprojekterne: For hvert brugerdrevet sideprojekt skal der være en, der er
ansvarlig.
»» Ansvarlig for ferniseringen. Det kan virke pjattet et helt år inden ferniseringen, at vi har
en med den kasket, men det er fint, at denne person ikke er tovholderen, for han/hun har nok
at lave, specielt op til ferniseringen.
»» Kommunikatør/social media-person. Denne person skal dokumentere processen, tage
billeder og måske små videoer med mobiltelefon eller kamera. Indtil nu har denne opgave ligget hos projektlederen, men han er ikke til stede i dagligdagen. (Han er stadig vigtig i denne
sammenhæng og vil stadig gerne deltage, når han er til stede). Facebook har været en udfordring som kommunikationsmiddel, da flere i projektgrupperne ikke havde en pc. Men som
kommunikation til landsbyens øvrige borgere er det fantastisk, og vi skal udnytte de sociale
mediers muligheder bedre. Der lægges op til, at den enkelte landsby har ejerskab til sin egen
facebookgruppe.

Landsbyen møder kunstneren
Det er tid til, at kunstneren hilser på og får set sig om i landsbyen. Ved dette første ”Lad
os se giraffen” møde med kunstneren er begge parter sikkert rigtig spændte på, hvem de
skal samarbejde med det næste års tid. Borgernes opgave er her at fortælle så meget som
muligt om landsbyen, historien og historierne, de skæve eksistenser og naturligvis deres
ønsker til det kommende kunstværk.

Vejerslev faldt for Frank Fenriz Jensen. Her er de på landsbyvandring.
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Kunstneren skal suge til sig af indtryk og samtidig finde mulige lokationer til værket.
Nogle kunstnere er meget afhængige af det sted, værket skal stå og definerer det i høj
grad til stedet, mens det betyder mindre for andre. Under alle omstændigheder er det
vigtigt at have ideer til placeringen med hjem.

Skitseforslaget præsenteres
En til to måneder efter det første møde i
landsbyen, kommer kunstneren tilbage
med sit skitseforslag. Skitsen kan være en
papirskitse, en model i mindre skala eller
noget tredje. Projektlederen og projektgruppen skal formelt godkende projektet,
for at sikre, at kunstneren ikke har arbejdet i en helt forkert retning. Vi har dog
ikke tidligere haft problemer med dette, og
alle vores syv skitser er blevet godkendt.
Projektgruppen var rigtig begejstret for Franks
skitse/model af Iver af Vejerslev

Det konkrete arbejde med værket
begynder
Sammen med projektlederen lægger
kunstneren en plan for fremstillingsprocessen for det konkrete værk. Nogle
kunstnere er hårdt bookede og skal passe
arbejdet ind i en stram plan, andre kan
flytte rundt på tingene. Der er dog relativt
god tid – mellem et halvt og et helt år. I
denne fase er der også mulighed for, at
projektgruppen og andre interesserede
kan besøge kunstneren i værkstedet.

Veo Friis Jespersen i gang med arbejdet på Statens
Værksteder - assisteret af sine tro væbnere/svejsere.
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Sideprojekter
Det centralt anderledes i rammen for projektet denne gang er indførelsen af mere formelle sideprojekter, hvor borgerne selv arbejder med kunst. Vi så i Farre, hvordan hele
landsbyen sydede af kunst i hele det år, projektet kørte. Der var kunst for børnehavebørnene, klubbørnene, voksne og ældre, kort sagt, alle, der ønskede det. Siden da har vi
grublet over, hvordan vi kan genskabe det engagement, vi så i Farre.

Ungdomsklubben arbejdede med collage overmalet med transparent maling.
Ovenpå dette blev de unges egne motiver overført med overhead. Resultaterne blev virkelig flotte!

Spørgsmålet er nemlig, hvor meget vi kan forpligte de frivillige på. Vi skal nemlig huske,
at vi ønsker at aktivere det frivillige korps af Tordenskjolds soldater. De, der altid stiller op. Uden dem, ingen kunst i landsbyen. De er dog oftest ikke de sværeste at tromme
sammen, for de er allerede i træning, de ved, hvad det frivillige arbejde kan gøre for dem
og deres omgivelser, familier osv.
En af måderne, vi kan gøre det mere attraktivt på er, at vi tilfører nogle midler til de enkelte sideprojekter. Indtil nu har de ikke været en del af projekterne, men ved fx at give
penge til, at en underviser kan komme og lære interesserede at male, lave keramik eller
betonskulpturer, så trækker det måske mere, end hvis alle projekter skulle finansieres af
egen landsbylomme.
Vi foreslår også, at vi laver et katalog med ideer til projekter, man kan lave i landsbyen.
Som vi har nævnt tidligere, har ikke alle landsbyer en ildsjæl som Ulla Eriksen i Farre,
der helt selv kan definere den store opgave. Og det kan være svært at tro på, at man kan
løfte den. Ikke nødvendigvis på grund af arbejdsbyrden men måske på grund af mangel
på konkrete ideer og visioner. Dem kan vi inspirere til.

Kunstner Tine Hecht-Petersen forestod selv et af sideprojekterne i Farre. Det begyndte med en workshop, hvor
landsbyens beboere udsmykkede fire varder, de fire årstider, som kom til at stå sammen med hovedværket.
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Det er vigtigt, at vi inspirerer alle aldersgrupper, at vi kommer ud i hjørnerne af, hvad
der er kunst – fra brølende skovsøer til koncept- eller installationskunst. Ideen med Kunsten ud i Landsbyerne er jo netop også at inspirere og provokere lidt – give landsbybeboerne oplevelser af, at der med dette projekt sker noget helt anderledes.
I Farre så vi, at nogle projekter næsten drev sig selv, mens andre havde brug for en tovholder eller en underviser. Det skal vi naturligvis tage med i planlægningen.

Brainstorm på sideprojekter:
Denne liste er ikke udtømmende, og når vi laver et katalog, så skal hver ide uddybes og
illustreres for at hjælpe så meget som muligt. Som udgangspunkt skal der til hvert sideprojekt være en tovholder.
»» Strikkeklubben laver et fortælletæppe til børnehaven (Farre)
»» Ungdomsklubben maler malerier med et fast tema. En kunstner kommer forbi og sætter dem i
gang. Kræver en underviser.
»» Børn og voksne laver ’Landart’ op mod ferniseringen. Landart er kunst med naturens egne
materialer, og værket kan være enormt stort. Det går med tiden til grunde igen. Det kræver
faktisk ikke en kunstner, blot en minitovholder, der læser lidt op på Landart.
»» Voksne (mænd?) bearbejder træstammer med håndværktøj og motorsave etc. (Farre og Vejerslev) Der kræves en maskinkyndig. Der skal indkøbes specialsværd og kæder til savene.
Se side 23.

Gudde og Ulla var i Børnely og læste eventyr op for børnene.
Bagefter tegnede børnene billeder til historierne.

»» Børnene i børnehaven arbejder med kunst i forbindelse med eventyr (Farre).
»» Skulpturer i beton. Workshop, hvor flere aldre kan være med.
»» Action painting – en event, der går ud på at arbejde ret voldsomt med maling på fx lærred.
Der må kastes med maling, man kan bruge hænder og fødder på lærredet, jeg har sågar set
børn blive trukket hen over lærredet. Hvad skal det til for? Det er med til at flytte på grænserne for, hvad vi synes er kunst (Verdens dyreste maleri af Jackson Pollack er malet ved at han
har hældt malingen på lærredet med en kande).
»» Skrammelkunst med børn. Ud af gamle dåser, mælkekartoner, elektrikerrør og piskeris kan
man skabe de mest fantastiske fabeldyr og væsener. Værkerne kan beklædes med sort ostevoks.
Det giver en fantastisk flot sort overflade og skramlet forsvinder helt. Kræver ikke forkundskab. Blot en kort introduktion.
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»» Variation: Kostumer af genbrugsmaterialer/skrammel til fx et teaterstykke.
»» Voksenworkshop i maleri. Weekendkursus eller fx tre aftener. De voksne sættes i gang af en
underviser/kunstner.
»» Happening: Strikke graffiti og pon pon træer. Inspireret af ”Skoven i skolen”
»» Vi kunne invitere en kunstner på besøg i landsbyen og fortælle om sine kunstværker
»» Samme kunstner kunne have fx en maleriudstilling med og have den hængende i forsamlingshuset i fx en måned. (Mange virksomheder har kunstforeninger, hvor man har udstillinger.
Prisen er ofte, at man køber et værk for fx mindst 3000,-, hvis man har billederne i en måned).
»» Lommevideo! Lav kortfilm med din smartphone. Kræver en ret stram drejebog og en mobilnørd.
»» Hvor går grænsen for kunst? Kan vi lave film, teater, musik? Denne diskution må vi tage
med fx Statens Kunstfond.
Ingen af de skitserede projekter kræver, at deltagerne har forkundskaber. Dette er en
vigtig pointe for, at projektet kan lykkes med at samle og ikke dele folk i de, der kan og
de, der ikke kan.
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| Borgmester
Nils Borring
hjalp Tine
HechtPedersen med
at afsløre
hovedskulpturen
»Det
Blomstrende
Træ«.
Rundt om
hovedværket
er der placeret
fire mindre
skulpturer.

SKER

mel Cykle Klub: Cykelsæsonen
g ugne starter, Hammel CK
el Stadion: Fodbold U14 drenge B
Svejbæk
get: Banko, støtteklubben
sø Pavillon: Lotterispil
rama: Idealisten

pringforbi: Stavgang, Ældre

mel Renseanlæg: Rundvisning
mmel Stadion: Fodbold, serie 4
borg Seminarium
Mølle: Stjerneløbet, HGF Løb &

el Kirke: Carl Nielsen korkoncert
rama: Idealisten

SSTATIONERNE
Åbent tirsdag til fredag kl. 12-18,
søndag kl. 9-15. Mandag lukket
: Åbent mandag, tirsdag og
13-18, onsdag kl. 7-13, fredag kl.
rdag kl. 9-14

ERNE
AMMEL: Åbent mandag: kl. 10-19,
torsdag kl. 10-17 og fredag kl.
g kl. 10-13. Åbent uden betjening
l. 07-22
Åbent mandag kl. 10-15, torsdag
fredag kl. 10-15.

RVICE
P RÅDHUS: Skovvej 20, Hinnerup:
ndag og tirdag kl. 9.30-15, tors8 og fredag kl. 9.30-12. Desuden
gerservice på Hammel Bibliotek
Bibliotek i bibliotekernes beåbningstider.

TER
T OG SKADESTUE: tlf. 70 11 31 31

T NYT

ærk mod postkasse

Farre - Favrskovs kunstcentrum
Hele landsbyen mødte op,
da Farre fik adskillige nye
kunstværker
TEKST & FOTO: PREBEN JUST

just@mja.dk

FARRE Farre tog søndag førerrollen som
kunstby i Farvskov Kommune, da landsbyen nærmest gik amok i afsløringer af
kunstværker. At der skete noget ekstraordinært i Farre, havde beboerne i Farre
og omegn også opdaget. Flere hundrede
mennesker - og det er mange i Farre med
omkring 300 indbyggere i selve Farre by var mødt i forsamlingshuset, hvor dagens
kunstafsløringer startede.
Pia Fredberg fra Farre Kultur- og Idrætsforening, borgmester Nils Borring (S) og
kunstneren Tine Hecht-Pedersen holdt taler,
inden forsamlingen gik over vejen til Farres

torv, hvor Nils Borring og Tine Hect-Pedersen afslørede fem flotte keramiske værker.
Værker, som Tine Hecht-Pedersen har lavet
gennem det seneste år. Herfra gik turen til
Farre Stadion, hvor to flotte træ-skulpturer
blev afsløret. De er lavet af de tre lokale Per
Andersen, Hans Christian Hauge-Rasmussen og Stefan Postelt. De tre fik et egetræ
foræret af Ejvind Nielsen, der fik lov til at
afsløre den træskulptur, som er placeret ved
klubhuset. Den anden træskulptur står ved
Børnehaven Børnely ved siden af stadion.
Den blev naturligvis afsløret af nogle af
børnene fra Børnely.

Imponerende
På endevæggen på klubhuset på stadion
blev en billedcollage lavet af lokale Farre-borgere også afsløret, ligesom der var
strikkekunst, børnekunst og ungekunst i
forsamlingshuset.
- Jeg synes, at det er imponerende hvad
vores kunstgruppe sammen med Farres

I løbet af fredag aften har nogen
på en postkasse på Bellisvej i

| Børnehavebørn fra Børnely afslørede
træskulpturen ved børnehaven.

borgere har fået stablet på benene, sagde
Pia Fredberg.
Nils Borring glædede sig over, at Farre her
viser, at kunst ikke kun er noget for de største byer i kommunen. Noget, som det kommunale projekt Kunsten ud i Landsbyerne,
som har betalt for Tine Hecht-Pedersens keramiske skulpturer, er med til at understøtte.
Efter de mange kunstafsløringer var der
frokost og samvær i forsamlingshuset, hvor
tilhørerne blandt andet kunne høre borgmesteren læse et eventyr op

ket er anmeldt til politiet. MK

ud i Ulstrup

løbet af weekenden har der
rud i et hus i Sofienlundparken i

ar aflistet et soveværelsesvindue
en. Der er endnu ikke overblik
der er stjålet ved indbruddet. MK

| Ejvind Nielsen fik lov til at afsløre
træskulpturen ved klubhuset. Han udråbte
også et trefoldigt leve for de tre skabere af
værket Hans Christian Hauge-Rasmussen,
Stefan Postelt og Per Andersen

Det var næsten sideprojektet med de store træstammer, der løb med mest opmærksomhed ved
ferniseringen i Farre. Også selvom det var en lille gruppe på fire-fem mænd, der havde lavet dem.
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Forudsætninger for
gennemførelse af projektet
Forudsætningerne for at projektet kan gennemføres er minimum:
»» at der kan findes landsbyer, som vil interessere sig for projektet og at borgerne ønsker at lægge arbejde i projektet
»» at Statens Kunstfond og Landsbyrådet i Favrskov ønsker at indgå i et økonomisk forpligtende
samarbejde om udmøntning af projektet i to landsbyer.
»» at vi kan finde yderligere mindst én økonomisk samarbejdspartner

Budget
Vi har i de tidligere projekter afsat færre penge til såvel kunstnere som materialer, men
hver gang har vi hørt fra kunstnerne, at det var svært at få penge og timer til at række.
Derfor hæver vi denne gang beløbene med 25 - 33%.
Udgifter
Honorar til to kunstnere
Honorar til projektlederen
Kørselsudgifter til kunstnere og projektleder
Materialer til kunstnernes hovedværker
Anlægsarbejder: Fundamenter til kunstværkerne*
Undervisning og materialer i forbindelse med
sideprojekter - op til
Forplejning ved borgermøder og arbejdsmøder
Formidling, PR og annoncering
Landzone- og byggetilladelser
Ferniseringer, forplejning og evt underholdning
Projektbeskrivelse og tryk - kr. 20.000,00**
Ekstern revision - kr. 10.000,00**
Udgifter

Landsby 1
Landsby 2
Fælles udgifter
kr. 75.000,00 kr. 75.000,00
kr. 125.000,00
kr. 5.000,00
kr. 5.000,00
kr. 7.000,00
kr. 75.000,00 kr. 75.000,00
kr. 15.000,00 kr. 15.000,00
kr. 25.000,00
kr. 5.000,00

kr. 25.000,00
kr. 5.000,00

kr. 10.000,00
kr. 14.000,00

kr. 10.000,00
kr. 14.000,00

kr. 20.000,00

kr. 224.000,00 kr. 224.000,00

kr. 152.000,00

Samlede udgifter

kr. 600.000,00

Finansieringsplan
Favrskov Kunstudvalg - kr. 30.000,00 **
Landsbyrådets bidrag - forslag
Private fonde
Statens Kunstfond

kr. 75.000,00
kr. 75.000,00
kr. 450.000,00

Totalt - samlede ansøgte midler

kr. 600.000,00

*Er værket ikke et værk, der kræver et fundament kan projektlederen frigive pengene og lade dem indgå i
materialer
til værket.
*Er
værket
ikke et værk, der kræver et fundament kan projektlederen frigive pengene og
**
Udgifterne
til projektbeskrivelsen
ekstern
revision er allerede afholdt af Kunstudvalget. Derfor tæller de ikke med i udregningen.
lade dem indgå
i materialerogtil
værket.

** Udgiften til projektbeskrivelsen er allerede afholdt af Kunstudvalget. Derfor tæller den
ikke med i udregningen. Den eksterne revision holder vi også udenfor budgettet.
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Formidling
En god formidling af projektet er forudsætningen for, at projektet bliver en succes, for
det skaber stolthed, både blandt borgerne i landsbyen men også i resten af kommunen.
Vi har tidligere haft stor succes med artikler i lokal- og regionalaviserne. Det er projektlederen, der er den overordnede presseansvarlige. Vi vil primært arbejde med følgende
kanaler/medier:

a. Projektets hjemmeside – www.kunstenudilandsbyerne.dk
På hjemmesiden kan interessenterne følge med i projektets delprocesser og få et indblik
i, hvordan samarbejdet mellem kunstner og landsby forløber.
Hjemmesiden er også stedet, hvor projektets samarbejdspartere eksponeres. Hjemmesiden er særlig vigtig i forbindelse med kontinuiteten af projektet. Når projektfasen er slut,
kunstværkerne er afsløret, og festen er forbi, er hjemmesiden formidlingsmæssigt det,
der står tilbage. Hjemmesiden er dokumentationen af såvel kunstværker som proces.

b. Facebookgrupper
Sociale medier i en så integreret del af borgernes hverdag, at det ville være absurd ikke
at bruge fx Facebook i kommunikationen mellem kunstneren, projektgruppen og landsbyen. Grupperne skal være åbne, så pressen også kan kigge med.

c. PR til lokale medier
FavrskovPosten, FavrskovAvisen, Århus Stiftstidende, Midtjyllands Avis, DR i Århus
Gennem samarbejde med medierne giver vi borgerne i kommunen indsigt i, hvordan et
utraditionelt samarbejde mellem en kunstner og en gruppe af landsbyboere kan føre til
en udvidet kunstforståelse, til netværk og til engagement mellem ’de nye’ og ’de gamle’
borgere i landsbyen.

d. Annoncering
I forbindelse med borgermøderne og den afsluttende afsløring af kunstværkerne er der
brug for annoncering i lokalaviserne FavrskovAvisen og FavrskovPosten.
For at nedbringe udgifterne, producerer projektlederen selv hjemmeside, artikler, pressemeddelelser, billeder og annoncer.
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Bilag:

Evalueringerne
fra de tre tidligere projekter
Som nævnt har undertegnede efter hvert afsluttet projekt lavet en udførlig evaluering og
sammenfatning af forløbet. Disse vedlægges ansøgningen som bilag, så det er muligt at
danne sig et billede af det samlede forløb i hvert enkelt projekt.

evaluering af projekt

Kunsten ud
i landsbyerne
En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere
en arbejdsskitse til et kunstværk.
Værket skal efterfølgende skabes
til landsbyens offentlige rum.

1

Sammenfatning og evaluering af projektet - 2013 – 2016
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Bilag:

Projektlederens arbejde
Peter Winding fungerer som projektleder for Kunsten ud i landsbyerne 4.
Det er projektlederens opgave at være tovholder på projektet fra start til slut: At søge
midler, blandt andet fra Landsbyrådet og Statens Kunstfond, men også fra de andre interessenter, anført i projektbeskrivelsen.
Projektlederen etablerer kontakt med den landsby, Kunstudvalg og Landsbyråd vælger,
nedsætter i samarbejde med repræsentanten i Landsbyrådet en projektgruppe, der skal
i dialog med kunstneren. Gennem hele processen er det projektlederen, der sørger for,
at samarbejdet flyder, indkalder til møder, skriver pressemeddelelser og kommunikerer
med projektets arbejdsgiver, Favrskov Kunstudvalg.
Også kontakten med kunstneren er af yderste vigtighed. Når kunstneren har spørgsmål,
rettes disse til projektlederen og vise versa.
Formidling og kommunikation er ligeledes en vigtig opgave for projektlederen. Det er
ham, der fabrikerer og indrykker annoncer til aviser, laver hjemmeside, brochuremateriale, plakater og opslag etc. Og projektlederen skaber kontakt mellem borgere og andre
interessenter på Facebook og Instagram.
Ansøgning af landzone- og byggetilladelser er derimod ikke projektlederens opgave.
Denne opgave lægges ud til projektgrupperne, der søger hos Favrskov Kommune. Der
udarbejdes beskrivelser og skitser som bilag. Projektlederen sætter den ansvarlige i projektgruppen ind i opgaven og assisterer ved tvivl.
Hen imod slutningen af projektet arrangerer projektlederen i samarbejde med landsby og
kunstner etablering af fundament og opsætning af værket på det sted, der i fællesskab er
fundet i landsbyen, og hvortil der er søgt tilladelser. Ferniseringen arrangeres og afholdes. Hertil indbydes såvel officielle gæster og samarbejdspartnere som landsbyens beboere, subsidiært hele kommunens borgere.
Efter projektets afslutning udarbejder projektlederen en sammenfatning og evaluering
til Favrskov Kunstudvalg. Denne indeholder artikler fra pressen, billeder fra processen
og ferniseringen, indrykkede annoncer, citater fra deltagere og betragtninger omkring
projektet.
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Kunsten ud i landsbyerne er en serie af kunst- og kulturprojekter drevet af Favrskov Kunstudvalg. Projekterne har skabt kunst og fælleskaber i foreløbigt syv
landsbyer i Favrskov kommune.
Denne projektbeskrivelse er udarbejdet af formand for Kunstudvalget Troels
Christensen Lund, medlem af Kunstudvalget Lene Fogtmann, medlem af forretningsudvalget i Landsbyrådet Jytte Bording Nielsen og projektleder Peter
Winding.

Kontakt:
Peter Winding
Projektleder
peter@windings.dk
277 75 277

